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Godkjenning av protokoll møte 26. juli
Utnevning av medlem til prøvenemnda
Status NM 2017
Søknad om bruk av høyttaler anlegg
NM- møte
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Eventuelt

Oppsummering vedlegg:
▪ Vedlegg 1: Referat fra møte i gjeterhundrådet 26. juli
▪ Vedlegg 2: Utnevning av prøvenemnd 2017
▪ Vedlegg 3: Referat fra NM komiteen
▪ Vedlegg 4: Kort oppsummert fra prøvenemnda
▪ Vedlegg 5: Søknad fra NM komiteen
▪ Vedlegg 6: NM møte 2015
▪ Vedlegg 7: Skriv til fylkene Nordisk 2018
▪ Vedlegg 8: Søknad om dispensasjon
Saker:
33/2017

Godkjenning av innkalling
Vedtak: Innkalling blir godkjent med anmerkning.
Det kom tilbakemelding om at det var kort frist på innkalling til møtet.

34/2017

Godkjenning av protokoll møte 26. september 2017
Vedtak: Protokoll blir godkjent uten anmerkning.
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35/2017

Utnevning av medlem til prøvenemnda
Dokument som fulgte saken:
▪ Vedlegg 2: Utnevning av prøvenemnd 2017
Saksutredning:
Vedlagt ligger forslag fra gjeterhundlag/nemnder innsendt.
Gjeterhundrådet diskuterte de ulike kandidatene og forlagene fra
fylkene.
Det ble stemt og Arvid Årdal fikk 4 av 6 stemmer.
Vedtak:
Arvid Årdal blir utnevnd som medlem av prøvenemnda.

36/2017

Status NM 2017
Dokument som fulgte saken:
▪ Vedlegg 3: Referat fra NM komiteen
▪ Vedlegg 4: Kort oppsummert fra prøvenemnda.
Saksutredning:
Referater fra møte i NM komiteen til orientering.
Prøvenemnda har sikret det prøvetekniske rundt NM.
Vedtak:
Saken blir tatt til orientering.

37/2017

Søknad om bruk av høyttaler anlegg
Dokument som fulgte saken:
▪ Vedlegg 5: Søknad fra NM komiteen
Saksutredning:
Søknad ligger vedlagt.
Følgende står i dreiebok:

«Speaker skal ikke forstyrre fører unødig. Speaker skal ikke «dømme»
konkurransen, men forklare for uerfarne det som foregår på banen.»
I tidligere forespørsler rundt samme problemstilling er det sagt at det
skal være stille på utgang, og at speaker anlegget skal være vendt mot
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publikum og ikke banen. I 2016 ble det startet å snakket fra midt på
driving.
Vedtak:
Svar sendes til arrangør at dette utøves som i praksis i 2016, og at man
passer på at det ikke forstyrrer ekvipasjen unødig.
38/2017

NM møte 2017
Dokument som fulgte saken:
▪ Vedlegg 6: NM møte 2015
Saksutredning:
I fjor var det ikke møte, men i år med nytt råd og nye endringer kan
det være greit med møte.
Vedlagt ligger powerpoint og notater fra møte i 2015.
NM møte blir fredagen.
Saker som skal tas opp til møtet blir formet av Cathinka og Audun, som
sendes inn til gjeterhundrådet i forkant for gjennomgang.
Det kom forslag om at det spørres om det er noe gjeterhundrådet kan
jobbe med videre med neste året.
Vedtak:
Cathinka og Audun former en power point som skal brukes og sender til
gjeterhundrådet for godkjenning.

39/2017

NM 2018
Dokument som fulgte saken:
▪ Ingen vedlegg fulgte saken
Saksutredning:
Det er ingen NM arrangør til 2018. Det er sendt ut brev og mail til
fylkene, men ingen søknad har kommet. Flere fylker er også oppringt
av både nåværende leder, tidligere leder og prøvenemnda.
Det blir diskutert at det kan være lettere å sette arrangører 3 år frem i
tid for å gjøre det enklere å forutse fremover hvem som skal være
arrangør.
Det tas opp på NM møte hvordan man kan arrangere et bra NM.
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Vedtak:
Dette tas opp på NM møte, og Cathinka jobber videre med saken.
40/2017

Nordisk 2018
Dokument som fulgte saken:
▪ Vedlegg 7: Skriv til fylkene Nordisk 2018
Saksutredning:
Norge skal arrangere Nordisk i 2018. Sist gang ble nordisk arrangert av
Buskerud Gjeterhundnemnd i 2013.
Forslag var at dette tas med også på NM-møtet.
Vedtak:
Saken tas opp på NM-møtet og brev sendes ut til fylkene.

41/2017

Søknad om dispensasjon
Dokument som fulgte saken:
▪ Vedlegg 8: Søknad om dispensasjon
Saksutredning:
Det er sendt inn søknad om dispensasjon til dømming i 2017.
Gjeterhundrådet oppfordrer til god kontakt innad i fylkene, løfte frem
flinke personer og ildskjeler, og med det bygge kompetanse og
engasjement.
Vedtak:
Søknaden innvilges for 2017. Cathinka former svarbrev med innspill fra
rådet, som sendes tilbake.

42/2017
-

Eventuelt

Det ble forespurt om veien man må gå for å få til et instruktørkurs.
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